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En hållbar framtid – tillsammans
Varje dag möter vi som folkbildare hållbarhetsbegreppet i hela sin bredd. Ena stunden gäller
det frågor om den globala klimatkrisen, i nästa stund hållbarhet kopplat till ett samhälle där
psykisk ohälsa breder ut sig. Vi möter önskemål om att få lära sig mer, minska det egna och
samhällets sårbarhet och hur jag kan förändra mitt vardagsliv.
Vi studieförbund fungerar som infrastruktur för civilsamhället, och genom vår verksamhet
tillsammans med samhälls- och kulturföreningar, intresseorganisationer och funktionsrättsföreningar i Västra Götaland bidrar vi till organisationsutveckling, engagemang och hållbart
ledarskap. Folkbildningen utbildar i föreningskunskap, och värnar rätten att organisera sig.
Vi utbildar cirkelledare i jämställdhet och normkritiskt tänkande och står upp för alla människors lika värde. Vi möjliggör mötesplatser där människor kan växa och påverka sin egen
livssituation.
Förändringskraft skapas i den lokala miljön när människor möts, idéer bryts och vi tillsammans förändrar. Det är i den miljön som folkbildningen och civilsamhället verkar. Varje dag,
året om, överallt. Vi finns med studiecirklar och verksamhet i landets alla kommuner. En, för
Sverige, unik resurs.
Vi är många som är framtidsoptimister utan att för den skull blunda för problemen. Bildning
och kunskapsspridning är viktiga verktyg. I en tid där den digitala omställningen pågår som
mest, behövs också folkbildningen som bäst.
Som folkbildare är vi beredda att bidra. Tillsammans med övriga folkrörelser, föreningsliv
och det offentliga kan vi nå en bred medborgarförankring för omställning och förändring.
Vi ger plats för nytänkande.
Regionstyrelse med personal
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Värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv
forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter
och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom
kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati,
jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och
vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av
föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Regionala uppdraget Västra Götaland
Syftet med Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program är att klargöra regionens principiella förhållning till den organiserade folkbildningen för att skapa en grund för
samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor. Programmet tar sin
utgångspunkt i den gemensamma visionen Det goda livet, som anger följande mål som är direkt relaterade till folkbildningens uppgifter:
•

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

•

En ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas närhet

•

En ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland

•

Ett rikt föreningsliv

•

Kompetens och kunskapsutveckling

•

En god hälsa

Till grund för verksamhetsberättelsen finns följande
• Stadgar SV Region Västra Götaland.
• SVs Idéprogram, värdegrund och vision
• SVs Övergripande mål och långsiktiga prioriteringar i den strategiska planen
• Statens syften
• Resultatavstämningar och mätningar för regionen under 2019.
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1. SVs övergripande verksamhetsmål till 2025
Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000
människor med folkbildningsaktiviteter.
SVs övergripande mål är en strävan att göra folkbildningen mer tillgänglig och att nå fler
människor som får möjlighet att utvecklas som människor. Vår värdegrund utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
Regionens resultat
SV VG har under 2019 genomfört kursverksamhet omfattande 9116 deltagardagar i 468
kurser att jämföras med 2018 års 10052 deltagardagar i 571 kurser. 203 Kulturprogram har
genomförts, varav merparten i samarrangemang med avdelningarna, men även ett antal som
inslag i regional kurs- eller mötesverksamhet.

2. SV Region Västra Götalands verksamhet
Pedagogisk utveckling
Cirkelledarnas engagemang, kompetens och pedagogiska ledarskap är ovärderligt för SV som
en lärande organisation, och utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och flexibla former för lärande. Ansvaret för att utbilda och utveckla den resurs cirkelledare utgör,
åligger i Västra Götaland den regionala SV-organisationen.
SV VG har 2019 genomfört 24 cirkelledarutbildningar ICM I cirkelns mitt grund och fördjupning, och godkände 267 cirkelledare från de fem SV avdelningarna.
Dessutom genomfördes 11 cirkelledarutbildningar med ämnesinriktning, och 4 cirkelledarutbildningar inom området funktionsrätt.

Organisationer
Regionförbundet erbjuder och genomför pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra utvecklande insatser Verksamheten styrs av organisationernas
egna förutsättningar och behov.
Centerpartiet
Regionförbundet genomförde tillsammans med Centerpartiet 2019 bland annat Nyvaldutbildning med återträff, nätverksträffar på tema hälso-sjukvård, psykiatri och samhällsbyggnad, utbildningsdagar i mötesteknik, Landsbygdskvällar och Utbildning steg 1. Tillsammans
med Centerkvinnorna Fyrbodal genomfördes utbildningsdagar på teman Starka Kvinnor, och
sociala kvinnor i Bohuslän, och Jämställdhetsarbete.
LRF Västra Götaland
Regionförbundet genomförde tillsammans med LRF 2019 bland annat en rad ordförandeträffar, träffar om Skog och klövvilt och inspirationsdagar för LRF Ungdomen. Studiecirklar
om dikesföretag fortsatte rapporterades över hela länet, och när kommungrupperna blivit
stadgebundna erbjöds lokalavdelningarna att med stöd av LRF kontoret arbeta under friare
former, vilket flera tackade ja till under året. Det innebär bland annat att de fortsättningsvis
kan verka i studiecirkelform med stöd av sin lokala SV avdelning.
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Liberalerna
Regionförbundet genomförde tillsammans med Liberalerna 2019 bland annat minilandsmöten, vårkonferens och höstkonferens för förtroendevalda. En del verksamhet arrangerades
också tillsammans med Liberala kvinnor i Göteborg, bland annat en dag om EU och jämställdhet.
Förbundet Vi Unga
regionförbundet genomförde tillsammans med Vi Unga 2019 bland annat en satsning på Skaraborgsdistriktet, och stöd i uppstart av flera nya projektverksamheter som beviljats i regionen från bland annat Leader, MUCF m fl bidragsgivare.
Miljöpartiet de gröna
Regionförbundet genomförde tillsammans med Miljöpartiet de gröna 2019 bland annat kandidatdag, kommun- och regiondagar, träffar för ordförande och gruppledare, Höstläger och
styrelseutbildning.
Bygdegårdarnas riksförbund
Regionförbundet genomförde tillsammans med bygdegårdsdistrikten, bland annat en utbudsdag i Vänersborg, där flera parter samverkade för att visa ett stort antal akter (musik, teater, dans och föreläsningar) från tre scener under en hel dag. Samarbete med bl a Riksteaterföreningarna, Lokalhållarna, Folkets Hus och parker, ABF och NBV.
SPF Seniorerna
Verksamhet i samarbete med SPF:s fem distrikt i VG har resulterat i ett stort antal välbesökta
studiedagar/seminarier/träffar för funktionärer och cirkelledare. Valberedningskurser, Folkhälsoseminarier, Reseledarutbildningar, Trafikdagar, Ordförandeträffar, Hemsidesutbildningar, Medlemsregisterutbildningar, Studiedagar m fl.
Inom satsningen Tillsammans mot ensamhet har cirkelledarutbildningar arrangerats i samverkan med ABF.
SPF representanter har i samarbete med Tranemo Storband färdigställt musikföreställningen
“Alla Tiders Storband” - en hyllning till storband och dess artister genom alla tider. Föreställningar i tre av SPF Seniorernas distrikt har genomförts. Satsningen fortsätter under 2020.
SHF – Sveriges Hembygdsförbund
Regionförbundet genomförde tillsammans med Sveriges Hembygdsförbunds flera distrikt i
västra götaland 2019 bland annat utbildningsdagar i Hembygdsportalen, kretsträffar för kulturarvsföreningar, informationsträffar om lantbruksprogrammets stöd, och utbildningar i
process- och ledarutveckling.
Biodlarnas riksförbund
Regionförbundet genomförde tillsammans med distrikten i Västra Götaland bland annat
Biodlardagen 2019, Biodlingskonferenser, föredrag om pollen, ordförandeträffar och vårmöte.
Södra skogsägarna i Västra Götaland
Regionförbundet genomförde tillsammans med Södra skogsägarna 2019 framför allt satsningen på projektet Skogens Vatten, där projektet gick in i utbildningsfasen och deltagarna
gick den digitala utbildningen Skogen Vatten, i utbildningsverktyget Learnify, och sedan arrangerades fältdagar i grupper över hela landet.
Hållbart samhälle – Refarm Linné, Warm data lab
Lärandeprocessen i det globala nätverket Regional Center of Expertise West Sweden fortsätter med fördjupning i förhållningssätt och metodik i arbetsformen ”Warm data lab”.
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SV VG har en styrelsepost i organisationen Refarm Linné, vars syfte är att öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Under 2019 har projekt för akvaponisk produktion, bassängodling
av tropisk fisk, startats tillsammans med SV-avdelningar i flera leaderområden i landet.
SV VG finns också med i nätverken Nordisk Nätverk för Vuxnas lärande, NVL, Hela Sverige
ska leva, HSSL, Coompanion, Gullmarns vattenråd m fl.

Funktionsrätt
SVs verksamhet riktar sig brett och utgår från var och ens intresse och behov. Vi är välkomnande. Den som deltar i vår folkbildningsverksamhet gör det oavsett bakgrund. En mångfald
av deltagare är en tillgång och stärker folkbildningens grunder. Detta förutsätter ett integrerat arbetssätt. I vår verksamhet är vi medvetna om normer och värderingar i samhället kring
t.ex. etnicitet, kultur och religion som kan försvåra för människor att delta i vår verksamhet.
FUB Västra Götalands län
Regionförbundet har under året arbetat med att stödja och stärka och Inre ringen (en sektion
inom FUB). Fokus har varit på att få igång Inre Ringen i de lokala föreningarna.
Vi har arbetat med upplysnings- och påverkansarbete mot alla de myndigheter/organisationer som har ansvar för de områden där personer med utvecklingsstörning kan möta hinder
i samhället.
Vi har jobbat med att öka kunskapen om LSS, ålder och funktionsnedsättning, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och allas rätt till att ta del av information (lättläst). Aktiviteter har varit t.ex skolkonferens, seminariehelg med föreläsning
och workshops, anhörigdag.
Vi möts och samarbetar i projektet: Välkommen på middag, som görs i samarbete med Hushållningssällskapet och finansierades av Postkodlotteriet 2019.
Svenska downföreningen
Vi möts och samarbetar i projektet: Välkommen på middag, som görs i samarbete med Hushållningssällskapet och finansierades av Postkodlotteriet 2019.
Medlemmar i föreningen bjuds även in till och deltar i aktiviteter som vi har med FUB.
Attention
Attention har ingen länsförening i Västra Götaland, Under året har vi arbetat för att öka samverkan mellan distrikt och lokalföreningar i regionen
Bland annat har vi genomfört en cirkelledarutbildning för medlemmar i Attention Skaraborg.
Afasiförbundet
Regionförbundet genomförde tillsammans med Afasi Västra Götalands län bland annat en
Afasikonferens, och en utbildning för att stärka och utveckla föreningsarbete.
Anhörigas riksförbund
Regionförbundet har tillsammans med AHR utveckla stöd och samverkansformer för anhörigföreningar i regionen, och vi möts och samarbetar i projekt Vuxensyskon och Trialog, där
Bräcke diakoni i Göteborg är projektägare. Vi har också arbetat för att lyfta anhörigfrågor på
olika sätt.
Autism och asbergerförbundet
Regionförbundet samarbetar med Autism och asbergerförbundet framförallt i projektet Vuxensyskon, där Bräcke diakoni i Göteborg är projektägare.
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BOJ - Brottsofferjouren
BOJ omorganiserar och länsföreningen i VG försvinner därmed under 2019. Rutiner för hur
samarbete i VG ska se och ut göras har påbörjats för framtiden, och en gemensam konferens
planeras för 2020.
Demensförbundet
Regionförbundet har tillsammans med Demensförbundet bland annat arbetat med en Västsvensk träff för Demensföreningar i VG, och med uppföljning av cirkelledarutbildningen Att
slippa göra resan ensam.
NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa)
Regionförbundet samarbetar med NSPH framförallt i projektet Trialog, där Bräcke diakoni i
Göteborg är projektägare.

Kultur
Genom alla regionala möten som vi erbjuder bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
Genom vårt engagemang inom det regionala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och
öka delaktigheten.
Uppgiften för SVs regionala enhet inom kulturområdet är att utveckla kulturverksamheten
där samverkan med kulturinstitutioner i samhället är särskilt angeläget.
Konst hantverk design
I samarbete med SV:s lokalavdelningar i VG har seminarier, workshops och ledarutbildningar initierats och genomförts.
Tillsammans med Västarvet har Slöjdklubbshandledarutbildning arrangerats.
Falkängens Hantverksby
Under april till augusti 2019 har ett flertal arrangemang genomförts på Falkängens Hantverksby i Hällekis. Från hela Västra Götaland har ledare hållit kurser i olika slöjdarter och
hantverk under rubriken Kreativt Hantverk, Silversmide, Kalligrafi, Shibori, Nålbindning för
att nämna några.
Litteratur
Det mångåriga samarbetet med Dalslands Litteraturförening/Bokdagar i Dalsland har fortsatt under verksamhetsåret. Kursdagar med fokus på integration och nya svenskar har pågått
under rubriken Nya Röster.
Nordiska Novelldagen besöktes av ett stort antal cirkelledare, så också Bokdagar i Dalslands
traditionella seminariedagar i slutet av juli samt Bokmässan i norra Skaraborg som genomfördes i Töreboda.
Proffskultur
Under året har 203 kulturprogram genomförts över hela Västra Götaland i samarbete med
både SV-avdelningar och många av våra medlemsorganisationers regioner och distrikt. Bland
artisterna som varit aktuella under året är Tranemo Storband och musikföreställningen “Alla
Tiders Storband”, en föreläsningsserie ”Nordiskt Ljus och Mörker” med Adam von Scheele,
konserter med Louise Hoffsten, Rolf Wickström, Viktoria Tolstoy, Peoria Jazz Band m fl.
Det goda mötet
SV som regional mötesplats med fokus på historieforskning har under året lett till kursdagar,
studieresor och skriftlig dokumentation. Även satsningen på demokratiföreläsningar #Vimåsteprata, har pågått under 2019, med flera föreläsningar i regionen.
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Havet som förenar - Skageraks kapare
Utställningen Skageraks Kapare, har från stor/fast utställning bantats ner till vandringsutställning med nya pedagogiska verktyg med syfte att locka unga och nya människor. Ett aktivt arbete med hembygdsföreningar framförallt inom Bohusläns Hembygdsförbund men
också NAV, Arbetslivsmuseerna i Västra Götaland har inletts. Turnéläggning och kulturverksamhet lämplig att dockas till utställningen har vaskats fram. Våren 2020 beräknas vandringsutställningen att vara helt klar.
Föreningen Skådebanan med dotterbolaget TILLT
SV har i styrelsen för Skådebanan under året representerats av Stina-Britt Björk, ordförande
och Maria Hultberg, ersättare.

Internationellt
Inom det internationella området har den regionala enheten tidigare arbetat med större projektinsatser, några år i Estland, senare i Rumänien, och sedan slutet av 80-talet i Kenya. För
2019 har vi arbetat i Guatemala och med finsk-svensk kultursamverkan.
Folkbildning i Guatemala
I samarbete med SV Väst genomfördes en folkbildningsinsats i Guatemala. En medarbetare i
Väst var på besök i området där SV Väst, tillsammans med flera andra SV avdelningar, tidigare drivit ett folkbildningsprojekt. Under besöket genomfördes ytterligare en folkbildningsinsats, som uppföljning till den tidigare avslutade insatsen.
Axevalla folkhögskola
Även i år, 2019 genomfördes traditionsenligt kulturinslag under Axevalla sommarfestival, en
kulturfestival med finsk-svensk inriktning. Arrangemanget genomfördes i samarbete med
ABF, SV och Axevalla folkhögskola.

Projekt
SV ska vara en del i att stärka varje individs rätt till självbestämmande, inflytande och full
delaktighet i samhället. Även när det gäller medverkan i projekt ska vår värdegrund styra.
Trädgårdsresan – Svenska Trädgårdar i Väst
Projektet Trädgårdresans första projektomgång avslutades 2019, det lyckade resultatet, och
den viktiga verksamheten beviljades samtidigt förnyad projektfinansiering för 2020, och
samtal inleddes om en mer långsiktig finansiering från Västra Götalandsregionen, och regionala utvecklingsnämnden.
Verksamheten tillsammans med Svenska Trädgårdar i Väst/STIV har under året lett till seminariedagar för funktionärer inom föreningen STIV samt separata trädgårdsdagar för samarbetspartners och andra intresserade. Ett utökat samarbete med Västsvenska Turistrådet
har lett till stor potential för som trädgården besöksmål i VG.
En västsvensk trädgård i Newcastle (VGRs kulturutbytesområde i Storbritannien) har invigts
i Salt Well Park. Planering och utformning av nämnda trädgård har letts av Gunnebo Trädgård/Göteborgs Universitets studenter.
Skogens Vatten
Skogens Vatten är en gemensam satsning av alla skogsägarföreningarna i Sverige tillsammans med SV. Fram till och med 2020 drivs även två projekt inom Skogens vatten som finansieras delvis av landsbygdsprogrammet och delvis av skogsägarföreningarna. Utbildning av
nyckelpersoner som kan sprida information vidare, är målgruppen, samt skogsägare som är
intresserade av att få veta mer om hur man kan ta hänsyn till våra fina skogsvatten-miljöer i
sitt skogsbrukande.
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3. Organisation SV VG
Förtroendevalda
Årsstämman för SV VG (SV Region Västra Götaland) hölls 24 april 2019 i Filmsalen SAABs
bilmuseum, Trollhättan. 45 röstberättigade ombud och ett 30-tal övriga intresserade samlades och fick först en rundtur i museet, med guidning av Peter Bäckström.
Styrelsen har arbetat i sammanträdesform under nio tillfällen, varav fyra på distans, 24 april,
22 maj, 24 juni, 21 augusti, 22 oktober, 11 december 2019, 23 januari, 11 mars och 7 april
2020.
Gemensam konferens genomfördes med förtroendevalda från de 6 avdelningsstyrelserna
inom VG området
Överläggningar har gjorts i ordförandegruppen, i samband med arbetet med att man antog
det gemensamma inriktningsbeslutet för att arbeta med de strategiska målen i Västra Götaland. Då antogs även det regionala utskottet som består av ordförande och avdelningschefer
för de sex avdelningarna i Västra Götaland. Det regionala utskottet har genomfört ett protokollfört möte på distans 9 december 2019, och då beslutat om en gemensam projektansökan
till Arvsfonden, KiX Senior.
Styrelsen
Bengt Ericson, Skara ordförande
Lars Andersson, Töllsjö, vice ordförande
Kenneth Carlsson, Färgelanda
Peter Domini, Björkö
Alf Hansson, Gråbo
Pontus Johansson, Hajom
Margareta Krakowski, Mölndal
IngMarie Larsson, Falköping
Camilla Olsson, Ljungskile
Ingrid Pettersson, Vara
Emilia Remmert, Vara
Hans-Inge Sältenberg, Strömstad
Karin Östring Bergman, Hisings Backa
Revisorer
Henry Bäckström, Uddevalla Ordinarie
Claes-Börje Olsson, Mellerud, Ordinarie
Sanna Frimodig Lind, aukt revisor Henry Forsberg Revisorer KB
Peder Danesved, Ulricehamn
Peter Österberg, Mölndal
samt Mikael Pirs, BDO Revision, Borås
Valberedning
Ordinarie ledamöter:
Ulf Eriksson, Kinnarp, sammankallande - C
Dag Högrell, Falköping - SV Skaraborg
Erik Eglén, Lerum – SV GR S
Said Abdu, Trollhättan – SV Väst
Kristina Palmgren Göteborg – SV Gbg
Marita Karlsson, Svenljunga – SV Sjuhärad
Helena Richardsson, Tuve - LRF
Birgitta Adolfsson, Skärhamn – L
Teemu Juttula, Göta - Vi Unga

Personliga ersättare:
Mats Andersson Vänersborg - C
Sören Pettersson, Lidköping - SV Skaraborg
Lennart Brodén Sollebrunn – SV GR S
Karin Nodin, Mellerud – SV Väst
Göran Ohlsson, Öckerö – SV Gbg
Bengt Andersson, Limmared – SV Sjuhärad
Sofia Kämpe, Karlsborg - LRF
Ann-Marie Ekström, Borås - L
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Tjänstemän 2019
Regionchef
Regionchef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent

Stina-Britt Björk
Maria Valeberg
Anna Anteryd
Maria Hultberg
Miriam Sannum
Christer Wennerberg
Inger Olsson
Nina Ottosson
Anna-Malin Björk
Ebba Jacobsson

100% tom 21 augusti
100% från 21 augusti
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

Vaktmästare
Vaktmästare
Projektanställd Skogens Vatten
Projektanställd Trädgårdsresan
Projektanställd Trädgårdsresan
Projektanställd Trädgårdsresan

Mirsad Lelic
Dragan Savanovic
Stefan Johansson
Annika Samuelsson
Agneta Olsson
Karin Södersten

100% tom 21 oktober
timanställd från sept
20%
75% (föräldraledig)
25% (vikarie)
25% (vikarie)

Marknadsföring
Studieförbundet Vuxenskolan är ett starkt varumärke som är positivt laddat. Merparten av
den regionala insatsen är för specifika målgrupper och information och marknadsföring anpassas i varje enskilt fall till målgruppen, oftast direkt riktad till organisationens funktionärer. I rollen som regional kulturaktör, arrangeras ofta kulturprogram i samarbete med annan aktör, tex SV avdelning, regional institution eller organisation, och nödvändig information och marknadsföring sker anpassat i varje situation.
Samarbeten
Det är en förmån att ha många samarbetsparter och ett brett nätverk i civilsamhället. Tillsammans kan vi genomföra en mer omfattande och mer kvalitativ verksamhet, som samtidigt
stärker och utvecklar föreningslivet.
Vi strävar efter att 2020 fortsätta att utveckla samarbetet med andra studieförbund och organisationer och finna nya samarbetsparter. Så gör vi plats för nytänkande!
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ABF
AkHut (Akademien för hållbar utveckling)
Axevalla folkhögskola
Bohusläns museum
Change makers
Civilförsvarsförbundet i Västra Götaland
Coompanion Fyrbodal
Coompanion Sjuhärad
Coompanion Skaraborg
DAG, dialekt ortsnamns och folkminnesarkivet
Dalslands litteraturförening
Funktionsrätt Västra Götaland
Folkhögskolor i Västra Götaland
Göteborgs Universitet
Halmens Hus
HSSL, Hela Sverige ska leva
Hushållningssällskapet i Västra Götaland
Högskolan Väst
Innovatum Science Center
Interactive institute
Kultur i Väst
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Myndigheten för tillgängliga medier
Mölndals museum
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
NBV Västra Götaland
Nordiska Akvarellmuseet
Refarm Linné
Regionbiblioteket Västra Götaland
Riksteatern Väst
Sensus Västra Sverige
Slöjd i Väst
Slöjd&Byggnadsvård
STIV, Svenska trädgårdar i väst
Södra Skogsägarna
Textilhögskolan i Borås
VFA (Vision for all)
Vänersborgs Museum och Kulturlagret
Västarvet
Västergötlands Museum
Västra Götalands Bildningsförbund
Västsvenska författarsällskapet
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